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                                               INFORMACJA  
 

dotycząca kontroli jakości handlowej przypraw i ziół (przyprawowych) 

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w IV kwartale 2019 r. w ramach 

realizacji programu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził kontrole w 2 

placówkach, w których ocenie poddano 4 partie przypraw wartości 448 zł. Nieprawidłowości 

stwierdzono w 2 sklepach, w których zakwestionowano 2 partie przypraw o łącznej wartości 328 zł. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości:  

 

➢ wprowadzenie do obrotu przypraw niezgodnych z deklaracją / przepisami - w 2 placówkach.  
 

• oregano zakwestionowano z uwagi na:  
 

− obecność obcych liści i fragmentów roślin innych niż suszone liście lebiodki w ilości 

80,1 %, rozkruszu w ilości 14% oraz zdrewniałych łodyżek w ilości 0,7% (zgodnie z 

normą PN-ISO 7925:2001 „Suszona lebiodka (Origanum Vulgare L). Liście całe lub 

rozdrobnione. Wymagania” zwaną dalej „normą PN-ISO 7925:2001” zawartość 

rozdrobnionych łodyżek i innych części rośliny nie powinna przekraczać 3 %) 
 

− niższą zawartość olejków eterycznych – stwierdzono 0,6 ml/100g a winno być nie 

mniej niż 1,5 ml/100g; 
 

− niewłaściwe cechy organoleptyczne - obecność rozkruszu i obcych fragmentów roślin 
 

• pieprz zakwestionowano z uwagi na normie International Standard ISO 959-

1:1998(E)„Pepper (Piper nigrum L.), whole or ground — Specification — Part 1: Black 

pepper” zwanej dalej „normą ISO 959-1:1998(E)” ze względu na: 
 

− podwyższoną zawartość popiołu ogólnego w przeliczeniu na suchą masę – stwierdzono 

6,3% (zgodnie z normą International Standard ISO 959-1:1998(E)„Pepper (Piper 

nigrum L.), whole or ground — Specification — Part 1: Black pepper” zawartość popiołu 

ogólnego w przeliczeniu na suchą masę może maksymalnie wynosić 6,0 %),  

− podwyższoną zawartość włókna surowego w przeliczeniu na sucha masę - stwierdzono 

22,29 % (zgodnie  z normą ISO 959-1:1998(E) zawartość włókna surowego w 

przeliczeniu na suchą masę może maksymalnie wynosić 17,5 %), 
 

➢ brak, we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, adresu 

wykonywania działalności gospodarczej – w 1 placówce. 
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W związku z ustaleniami kontroli: 

 

➢ w 1 przypadku nałożono mandat karny na kwotę 200 zł za popełnienie wykroczenia z art. 601 § 2 

kodeksu wykroczeń; 
 

➢ wobec 2 przedsiębiorców zostaną wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wymierzenia 

kar pieniężnych wynikających z art. 40a ust. 1 pkt 3 (pieprz) i art. 40a ust. 1 pkt 4 (oregano) 

ustawy o jakości handlowej; 

➢ wobec 2 przedsiębiorców zostały wszczęte postepowania w sprawie zobowiązania do uiszczenia, 

kwoty stanowiących równowartość kosztów przeprowadzonych badań produktu. 
 


